
 

  

Unidades Curriculares Isoladas 

 

A oferta formativa através da frequência de unidades curriculares isoladas possibilita o aprofundamento 

e atualização de conhecimentos, bem como a concretização de uma formação multidisciplinar. 

  

Podem candidatar-se à frequência de unidades curriculares isoladas: 

1. Estudantes de qualquer escola da Universidade de Lisboa, inscritos em ciclos de estudos distintos do 

ciclo ao qual pertence a unidade curricular; 

2. Estudantes externos à Universidade de Lisboa, inscritos em ciclos de estudos de outra instituição de 

ensino superior 

3. Outros interessados desde que possuam o grau de licenciado ou o equivalente legal. 

 

Em cada ano letivo, o número máximo de unidades curriculares isoladas a que um candidato se pode 

inscrever não poderá ultrapassar o total de 30 ECTS. 

 

A inscrição está dependente da disponibilidade de vagas em cada unidade curricular, cujo número 

máximo será definido pelo órgão competente de cada Escola. Através deste regime não são admitidas 

candidaturas a unidades curriculares dissertação/relatório de estágio/trabalho de projeto/seminário de 

tese/tese ou outras unidades curriculares da mesma natureza. 

 
Candidaturas, prazos e pagamentos: 

Pela candidatura é devido o pagamento dos emolumentos fixados pelo Conselho de Gestão da Escola. 

 

1. O valor a pagar pela inscrição em unidades curriculares isoladas é definido pelo órgão competente da 

Escola tendo em consideração, nomeadamente: 

• o número de créditos da unidade curricular 

• o valor da propina cobrada nos ciclos de estudo em que é oferecida a unidade curricular 

• os possíveis encargos que a frequência da unidade curricular poderá implicar em termos de 

equipamentos, consumíveis e meios humanos 

2. Ao valor da inscrição acrescerá o pagamento do seguro escolar. 

3. O valor devido pela inscrição na unidade curricular isolada será pago integralmente pelo estudante à 

Escola onde frequentar a unidade curricular isolada. 

4. As condições específicas referentes a prazos, vagas, processo de candidatura e seleção, valor da 

inscrição e emolumentos, bem como possíveis restrições devem ser consultadas no Edital de abertura 

de candidaturas a consultar aqui. 

5. A consulta das unidades curriculares é efetuada na página de cada curso de mestrado, doutoramento 

e curso de especialização. 

 



 

  

Oferta de Unidades Curriculares Isoladas - Mestrado em Investigação Clínica  

Vagas = 10 vagas em cada UC 

     
Unidades de Investigação - Coordenação de Estudos Clínicos  

6 ECTS       
Candidatura de sex, 06/jan/23 a qui, 19/jan/23 
Pagamento de Propina de ter, 24/jan/23 a sex, 27/jan/23 
Inscrição de sáb, 28/jan/23 a qua, 01/fev/23 
Valor da propina: 270 € 
        
Aulas de sáb, 04/fev/23 a sex, 24/fev/23 
        
       
Gestão e Monitorização de Estudos Clínicos  

8 ECTS       
Candidatura de sex, 27/jan/23 a qui, 09/fev/23 
Pagamento de Propina de ter, 14/fev/23 a sex, 17/fev/23 
Inscrição de sáb, 18/fev/23 a qua, 22/fev/23 
Valor da propina: 360 € 
        
Aulas de sáb, 25/fev/23 a sex, 24/mar/23 
 
Processo de candidatura: 

1. Os candidatos que possuam conta campus (que frequentem ou tenham frequentado um curso da 

Faculdade de Medicina), devem iniciar a candidatura em https://fenix.medicina.ulisboa.pt/   

Ao aceder devem realizar login com a conta Campus e depois aceder ao menu Candidato (no topo da 

página Fénix) para iniciar a candidatura. 

2. Se não se recordar do username ou da password da conta Campus, deverá aceder ao endereço 

eletrónico e seguir as instruções para a recuperação do username ou password: 

https://utilizadores.campus.ulisboa.pt/ULUsersApp/reset/forgotPassword.seam   

3.Caso não consiga recuperar o username ou password através do mecanismo de recuperação, deverá 

enviar um e-mail para o endereço eletrónico suporte@medicina.ulisboa.pt   indicando os seguintes 

dados: Nome completo; Nº de aluno; Nº do curso; Nº de identificação (BI/CC); email externo. 

4. Os candidatos que não possuam conta de acesso ao portal fénix devem efetuar o registo 

em https://fenix.medicina.ulisboa.pt/accountCreation  . Após criarem a conta vão receber no email o 

username para iniciarem a formalização da candidatura https://fenix.medicina.ulisboa.pt/  . 

5. Ao aceder ao portal fénix no separador candidato, deve procurar o processo “UNIDADES 

CURRICULARES ISOLADAS” e iniciar o processo de candidatura. 

 
Para mais informações ou esclarecimentos contacte o Instituto de Formação Avançada (IFA): 
E-mail: avancada@medicina.ulisboa.pt ou visite a página da equipa.  
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